یک شنبه  9حوت 1394

February 28 ,2016

ساخت فلم «ونگوگ» با همکاری
 100نقاش

 100نقــاش در پــروژهای جدید ،فلم زندگی «ونســان
ونگوگ» هنرمند بزرگ هالندی را با کشیدن نقاشیهای
متعدد میسازند .ونســان ونگوگ از بزرگترین نقاشان
هالندی است که تابلوهای «شــب پرستاره» و «گلهای
آفتابگردان» او شــهرت بینالمللی دارند .قرار است فلم
زندگی این چهره هنری بهنحوی بیســابقه و با همکاری
 100نقاش ساخته شود .در این پروژه که برای نخستینبار
در جهان انجام میشــود ،هر ثانیه از فلم شامل  12نقاشی
اســت .این  100هنرمند آثاری را با فضایی شبیه کارهای
ونگوگ خلق میکنند و با کنار هم قرار دادن آنها ،زندگی
این نقاش معروف پستامپرسیونیست را روایت میکنند.
به گزارش ایندیپندنت ،تمام این  100نفر به ســبک آثار
ونگوگ آموزش دیدهانــد .کارگردانی ایــن فلم را که
بهتازگی تریلر آن منتشــر شده« ،دوروتا کوبیال» نقاش و

فلمساز پولندی برعهده دارد .کوبیال برای تهیهکنندگی
فلم «پیتر و گرگ» جایزه اسکار گرفته است.
فلم زندگی خالق «شــب پرستاره» شــامل بیش از 120
نقاشی از خود ونگوگ اســت و داستان آن از  800نامه
او گرفته شده است 100 .نقاش حرفهای و آموزشدیده از
جنوری تا آگوست سال جاری میالدی روی این پروژه کار
میکنند.
ونســان ونگوگ ،نقاش نامدار هالندی ،اگرچه در زمان
حیاتش در گمنامی کامل بهســر برد ،اما اکنون بهعنوان
یکی از تأثیرگذارترین نقاشــان پستامپرسیونیســت
شناخته میشــود .او در  30مارس  1853در زاندرت در
ایالت برابانت هالنــد نزدیک مرز بلجیم بــه دنیا آمد.
ونگوگ فعالیــت هنری خود را بهعنوان طراح و نقاش از
سال  1880و در سن  27سالگی آغاز کرد.

اکران «زوتوپیا» انیمیشن تازه دیزنی
در سینماها

«زوتوپیا» ( )Zootopiaتازه ترین انیمیشــن شــرکت
دیزنی به زودی به سینماها می آید.
«زوتوپیا» شهر حیوانات انســان نما است که در آن یک
روباه مکار و یک خرگوش پولیس برای کشف توطئه دشمن

و برمال کردن آن مجبور به همکاری می شوند ،اما
آنها در ضمن کار می فهمند که دو دشمن طبیعی
می توانند بهترین دوستان هم باشند.
زوتوپیا شهری است که ساکنان آن را حیوانات
تشــکیل می دهند .در این شــهر انیمیشنی
حیوانات گوناگونی چون پرندگان ،پســتانداران،
ماهی ها ،خارتنان و دیگر موجودات زندگی می
کنند.
گازال ،یکی از شــخصیت های انیمیشن و ستاره
پاپ داستان است .این انیمیشن  ۱۰۸دقیقه ای،
با استقبال خوب منتقدان سینمایی مواجه شده،
و امتیاز  ۸.۲را در آی ام دی بی  IMDBکســب
کرده است.
کارگردانان این انیمیشــن بایرون هــاوارد و ریچ مور
هســتند .فلم «زوتوپیا» در ماه های فبروری و مارچ در
کشورهای مختلف دنیا اکران می شود.
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«نبرد من» نوشــته آدولف هیتلر که پس از هفتاد سال
برای نخستینبار در آلمان بازنشر شده در کمتر از دوماه
به فهرست پرفروشترین کتابهای ماه گذشته رسیده
است .این کتاب با تحلیلهایی همراه است که دروغهای
هیتلر را برمال میکنند.
به کوشش موسســه «تاریخ معاصر» آلمان کتاب «نبرد
من» نوشــته آدولف هیتلر با نقــدی متکی بر آخرین
پژوهشهای علمی بازنشر شده است.
این کتاب که اوایل جنوری وارد بازار شــد تا کنون ۲۴
هزار نسخه فروش داشته است .چاپ سوم این کتاب به
زودی وارد بازار میشود.
موسسه «تاریخ معاصر» کتاب هیتلر را بر اساس آخرین
پژوهشهای علمی نقد کرده و در حاشیه کتاب اطالعات
نادرست و دروغهای او را برمال کرده است.
آدولــف هیتلر در آخرین روزهــای جنگ جهانی دوم،
سال  ۱۹۴۵خودکشی کرد .امتیاز نشر کتاب «نبرد من»
که رویای او برای تســخیر جهان و نابودی برخی اقوام و
ســلطه بر برخی دیگر را به تصویر میکشد ،در اختیار
وزارت مالیه ایالت بایرن بود.
تصمیم موسســه تاریخ معاصر آلمان برای بازنشر «نبرد
من» پس از هفتاد ســال مورد انتقاد بسیار قرار داشت.
از جمله شــارلوته کنوبالوخ ،دبیرکل پیشین «شورای
مرکزی یهودیان آلمان» مخالف بازنشر این کتاب بود.
حال ســخنگوی موسســه تاریخ معاصر آلمان تأکید
کرده اســت که نســخه جدید «نبرد من» همراه با نقد
علمی و انتقادی آن در درجه نخست توسط خوانندگان
عالقمندان به تاریخ و سیاست خریده شده است.
او افزوده است که موسسه تاریخ معاصر نگران ابراز تمایل
هواداران نئونازیها به این کتاب نیســت چون نقدهای
افزوده شده به آن تحلیل ،تفســیر و روشنگریهایی
علمی است( .دویچه وله)

بازيگر مشهور به پروژه بمب
گذاري بوستون پيوست

جی .کی .ســیمونز بازیگر برنده اســکار در کنار مارک
والبرگ در فلمی جلوی دوربین میرود که یادآور حادثه
بمب گذاری در بوستون است.
در فلمی با عنــوان «روز میهنپرســتان» که موضوع
بمبگذاری ماراتن بوســتون در ســال  ۲۰۱۳را تصویر
میکند ،جی.کی ســیمونز و مارک والبــرگ همبازی
میشوند.
این فلم را پیتر برگ کارگردانی میکند و ســی بی اس
فلمز و الینوزگیت تهیه کنندهاش خواهند بود.
در این فلم والبرگ در نقش یکی از افســران سازمان
پولیس بوستون ظاهر خواهد شد که در مسیر تحقیقات
و تعقیب تروریســتها نقشی مرکزی دارد .سیمونز نیز
در نقش گروهبان جفــری پوگلیزی از دپارتمان پولیس
واترتاون بازی میکند که برای دســتگیر کردن تیمور
سارنایف وارد تعقیب و گریزی رو در رو میشود.
بــرگ کارگردان فلم با دفاع از انتخاب ســیمونز گفت:
عالوه بر هوش و استعداد قابل توجه وی ،او فردی است
که به قهرمانان واقعی این ماجــرا احترام میگذارد .او
بهترین گزینه ممکن برای ایفای این نقش است.
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جواب سودوکو شماره

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد

2041

درام دلهره آور «انتقام :یک داســتان عاشقانه» با بازی
نیکالس کیج در یکــی از دو نقش اصلی ،جلوی دوربین
می رود .هارولد بکر کارگردانی این فلم را به عهده دارد.
جان مکنزویچ فلم نامه اقتباســی این درام دلهره آور را
براساس داستان کتاب پرخواننده جویی کارول اوتس به
همین نام نوشته است .داســتان کتاب در باره زن بخت
برگشته ای اســت که به صورت گروهی مورد تعدی قرار
می گیرد .او در دادگاه نمی تواند از حقوق خود دفاع کند
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 بازی با کلمات
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میزان

حمل

سعي نكنيد عقايدتان را به ديگران تحميل كنيد ،باعث جر و بحث و
دعوا ميشود مخصوص ًا كه ديگران هم حق و حقوقي دارند.

ثور

با افرادی که با آن ها کار میکنید یا ســابق ًا بــا آنها کار میکردید
رابطه بهتری دارید بنابراین از فرصتها به خوبی استفاده کنید و از
ایدههای خوبتان بهره ببرید حتی اگر مورد پسند واقع نشود .اگر
کمی کسل هستید بهتر است استراحت کنید.

جوزا

امروز شــما تأكيد زيادي به شغل و آرزوهايتان دارید .هيچ وقت از
اين كه پلههاي موفقيت را طي كنيد خســته نميشويد اما درحال
حاضر مسئلهاي به شــما انگيزه ميدهد .شايد عشق تازهاي باشد،
بنابراين موفق باشيد.

سرطان

امروز بر روی امواج شــور و اشــتیاق باال و پایین میروید و این
احساسی بینظیر است .شما آمادگی این را دارید که انرژی زیادی
را صرف انجام کارهایتــان کنید و نتیجه امور به خوبی و آرامش
پیش خواهد رفت.

عقرب

وسوسه نشــوید که برای مشــکالت دیگران راه حل پیدا کنید.
شما از روشهایی که دیگران با مشکالت در پیش میگیرند ایراد
میگیرید .طبیعت شما طوری اســت که میخواهید عقایدتان را
به دیگران بگویید اما ایــن را بدانید که نظرات دیگران نیز مانند
نظرات شما عملی و با ارزش اســت و اکنون زمانی است که باید
به جای این که فقط خودتان را قبول داشــته باشید و کارها را به
دیگران واگذار کنید.

قوس

امروز موقعیت خوبی دارید از این که در این موقعیت پیشرو باشید
نهراســید .اگر قصد مهمانی گرفتن دارید سعی کنید افرادی را به
منزلتان دعوت نمایید که ارزش دوستی را برای شما دارند .و سعی
کنید انعطاف پذیری خود را افزایش دهید.

جدی

اگر کسی را در خارج میشناســید ،یا برای یک شرکت خارجی کار
میکنید ،تماسهای زیادی خواهید داشــت و تلفنتان بی وقفه زنگ
خواهد زد .شما به روابط خارجی ،ســفرهای دور و تحصیالت عالی
خواهید رفت.

امروز باالخره تفكري نو در ذهن شــما ايجاد ميشــود .اين طور
به نظر ميآيد كه متوجه شــده باشــيد كه چرا دوراني سخت را
گذراندهايد و حاال شما ميتوانيد فضا را از حالت مقابله و برخورد
به همكاري و همياري تغيير دهيد.

امروز احساس خوشی نسبت به آينده شغلي خود داريد و اگر خوب
گوشتان را باز كنيد و گوش هايتان را به زمين بچســبانيد ،اخبار
خوبي را خواهيد شنيد.

امروز هر طرحی را که شروع کنید در هفتههای آینده نتایج مهمی
را در پی خواهد داشت .اگر در فکر گسترش دارایی خود هستید،
امروز بهترین زمان برای انجام آن اســت .همینطور بهترین زمان
برای شروع تازه با شخصی است که دوستش دارید.

امروز دوســت دارید رقابت کنید ،و در کارهــای پرانرژی فعالیت
میکنید .البته این موضوع هیجانانگیز اســت و اگر متولد سنبله
هستید که همیشــه محتاط عمل میکنید ،ســعی کنید کارهای
خطرناک انجام ندهید .ارزشی ندارد!

امــروز نمیدانید با یک نفر چطور برخورد کنید زیرا رفتارش غیر
منتظره و غیر معقول اســت .اگر از بودن با آنها کالفه شده اید
و نمیتوانید محیط را تحمل کنید بهتر اســت کمی دور شوید تا
رفتارشان دوباره عادی شود.

اسد

سنبله

دلو

حوت
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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مشاهیر هالیوود گفت :آهنگسازان بینالمللی در عرصه
سینما هرگز لذتی را که من امروز داشتم ،تجربه نکردهاند.
او تا کنون پنجبار با فلمهای «روزهای بهشت» (،)1978
«مأموریت» (« ،)1986تسخیرناپذیران» (« ،)1987باگزی»
( )1991و «مالنا» ( )2000نامزد کســب جایزه اسکار شد و
در سال  2007میالدی نیز جایزه افتخاری آکادمی علوم و
هنرهای سینمایی اسکار را دریافت کرد و امسال شانس
زیادی را دارد تا اولین اسکار خود را کسب کند.
«موریکونه» که متولد رم اســت ،فعالیــت هنری خود
را از ســال  1961آغاز کرد و عالو ه بر «سرجیو لئونه» با
کارگردانان سرشناسی مانند «برناردو برتولوچی»« ،پیر
پائولو پازولینی»« ،پــدرو آلمادوار»« ،جوزپه تورناتوره»،
«اولیور اســتون»« ،ترنس مالیک»« ،برایان دیپالما» و
«بری لوینستون» همکاری داشته است.

«انتقام» گیری به شیوه نیکالس کیج

آب -مروارید ـ اثناعشر ـ بوستان ـ پندآمیز ـ تدریج ـ ثبت ـ جهالت ـ چشم
انداز ـ حکمران ـ خرافه ـ داکتر ـ ذکریا ـ رمضان ـ زرخرید ـ ژنده ـ سازمان
ـ شکنجه ـ صنوبر ـ ضربت ـ طعم ـ ظهور ـ عصاره ـ غیاث ـ فرمانروا ـ قرص
ـ گذرگاه ـ کالم ـ لنگر ـ مرز ـ نجیب ـ وعده ـ همراز ـ یکدل.

ت

دولــت ـ دول ـ طالب ـ
طلب ـ باطل ـ طالب ـ طال
ـ طول ـ بدل ـ بال ـ بال ـ
لب ـ اول ـ دل ـ البد ـ ولد.

«انیو موریکونه» آهنگســاز مطــرح ایتالیایی به پاس
فعالیــت هنری متنوع در مدت چند دهه ،ســتارهای در
پیادهروی مشاهیر هالیوود گرفت.
این آهنگســاز  87ساله که امسال برای ساخت موسیقی
وســترن «هشت نفرتانگیز» شــانس اول کسب اسکار
موسیقی اســت ،ســتاره خود را در پیادهروی مشاهیر
هالیوود در حضور چهرههایی مانند «کوئنتین تارانتینو»
و «هروی وینستون» دریافت کرد.
«موریکونه» در طول چندین دهــه فعالیت هنری خود،
ساخت موســیقی بیش از  450فلم را برعهده داشته که
از مهمترین آنها میتوان به موسیقی معروف فلم «خوب،
بد ،زشت» ساخته «ســرجیو لئونه» در دهه  1960اشاره
کرد.
این آهنگساز ایتالیایی پس از دریافت ستاره در پیادهروی

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 8 کلمه :خوب
 16 کلمه :متوسط
 24 کلمه :عالی

جواب هدف

«نبرد من» هیتلر
در لیست کتابهای پرفروش
ماه گذشته آلمان

 بازی با اعداد

ب ر ی
غضا

«موریکونه» در پیادهروی مشاهیر
ستارهدار شد
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وزیر را در خانه  b 4حرکت دهید.
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و اعتراضش به آزادی افراد خطاکار ،راه به جایی نمی برد.
نیکالس کیج در این داستان ،در نقش پولیس اهل خانواده
و وظیفه شناسی ظاهر می شود که به کمک زن رنج دیده
آمده و انتقام اقدام ضدانسانی کاراکترهای منفی داستان
را می گیرد.
کتاب اوتس در سال  2003روی پیشخوان کتاب فروشی
ها قرار گرفت و تا به حال ،صنعت سینما چندین بار تالش
کرده آن را تبدیل به فلمی سینمایی کند.

سریال تکی The Punisher
ساخته نخواهد شد

بر اساس اخبار منتشر شده ،به این زودیها خبری از سریالی
با محوریت شخصیت  The Punisherنخواهد بود .چند روز
پیش ،جف لوب نایب رئیس اجرایی بخش تلویزیونی مارول در
گفت و گویی با رسانهها ،تمامی شایعات مبنی بر ساخته شدن
سریالی مستقل با محوریت شخصیت  The Punisherرا رد
کرد .در این مصاحبه ،لوب به وبسایت دیجیتال اسپای اعالم
کرد که آنچیزی که مردم انتظار دارند با آنچه که در حقیقت
در حال رخ دادن است کامال متفاوت است .البته این موضوع
که سران  Netflixخواهان پخش شدن سریالهای بیشتری با
محوریت ابرقهرمانان مارول هستند بر کسی پوشیده نیست
اما اقدام به ساخت سریالی جدید حول شخصیت مامور مخفی
سابق  FBIکه تبدیل به آدمکشی حرفهای شده است ،مستلزم
موفقیت  Daredevilاســت .نا گفته نماند که نتفلیکس به
شدت در پی ساخت فصلهای بعدی سریال مورد توجه قرار
گرفته دردویل است و در صورت گرفتن بازخوردهایی خوب
همچون فصل اول ،امید تولید شدن سریالهای ابرقهرمانانه
بیشتر ،پررنگتر خواهد شد.
شخصیت  The Punisherمارول اولینبار در سال ۱۹۷۴و در
مجموعه داستانهای مرد عنکبوتی حضور پیدا کرد .فرانک
کســل یا همان  The Punisherمامور مخفی اسبق سازمان
جاسوســی آمریکا اســت که بعد از اتفاقاتی که در زندگی
شخصی او رخ میدهد ،تبدیل به آدمکشی حرفهای میشود
که به دنبال کیفردادن کســانی اســت که اعمال تبهکارانه
انجام میدهند .در ســال  ۲۰۰۴هم فلمی با همین نام (The
 )Punisherبــا بازی توماس جین بــهروی پردهها رفت که
چندان مورد استقبال منتقدین قرار نگرفت ،اما حاال و با سر
و صدایی که دو سریال  Jessica Jonesو  Daredevilبهراه
انداختهاند شاید زمان آن رسیده باشد که شاهد حضور دوباره
آقای مجازاتکننده باشیم.
همچنین این شــخصیت در فصل دوم ســریال دردویل که
پخشش از اوایل حمل سال  ۹۵پخش خواهد شد ،حضور پیدا
خواهد کرد .به هر حال اگر قرار باشد که مارول و نتفلیکس
بخواهند ســریالی جدا و مســتقل برای The Punisher
بسازند ،چه راهی مطمئنتر و بهتر از اینکه او را برای اولینبار
درمجموعهای محبــوب و مورد توجه قرار گرفته شــده به
عالقهمندان معرفی کرده و نشان بدهند؟

همبازی سیلور استالونه در
«راکی» درگذشت

تونی برتون همبازی سیلوســتر اســتالونه در فلم «راکی»
درگذشت.
به نقل از هالیوود ریپورتر ،تونی برتون که در مجموعه «راکی»
در نقــش تمرین دهنده آپولو کرید بــازی کرده بود ،در ۷۸
سالگی درگذشت.
برمبنای خبر وبسایت میشــیگان محل زندگی این بازیگر،
چشم از جهان بست.
وی که زاده میشــیگان بود بیش از همه برای بازی در نقش
مربی آپولو کرید در مجموعه فلمهای «راکی» شناخته شده
بود .او که ابتدا بوکس باز بود ،برنده دســتکشهای طالیی در
سنگین وزن در ســال  ۱۹۵۵و بار دیگر در سال  ۱۹۵۷شده
بود .او ســپس به بازیگــری روی آورد و در فلمهایی چون
«درخشش» و «تحرک دیوانهوار» بازی کرد.
وی که مدتی بود بیمار بود ،نتوانست ادامه فلم «راکی» را که
به تازگی با عنوان «کرید» اکران شد و موفقیت زیادی کسب
کرد تماشا کند .تونی برتون از دهه  ۱۹۷۰وارد حرفه بازیگری
شد و در فلمهای متعددی جلوی دوربین رفت .به جز بازی در
فلمهای «راکی» از سال  ۱۹۷۶به بعد« ،فراتر از دلیل» در سال
« ،۱۹۷۷پدرخوانده ســیاه» در سال « ،۱۹۷۴هوک» در سال
 ۱۹۹۱و «میهمانی خانگی »۲در ســال  ۱۹۹۱از دیگر فلمهای
اوســت .او در ســالهای  ۲۰۰۰نیز در چند فلم بازی کرد که
«راکی بالبائو» در سال  ۲۰۰۶از جمله آنها بود.

